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Z chwil~ weJscla w życie ustawy niniejszej 
tracą moc dotychczas obowiązuj~ce ustawy i prze
pisy, wydane w przedmiotach unormowanych tą 
ustawą. 

Marszałek: 
Tl'qmpczyński 

Prezydent Ministrów: 
Antoni Panikowsk; 

166. 

Ustawa 
z dnia 21 lutego 1922 r. 

O ObOwiązku odstępowania zwierząt pociągo
-wych i wozów na rzecz Państwa. 

1\rt. 1. Od chwili ogłoszenia mobilizacji za
potrzebowane, a w zwykłym trybie gospodarczym, 
dla zaopatrzenia armji przepisanym, nie dające siE: 
zapewnić ilości zwierząt pociągowych i wozów będą 
pozyskane w drodze poboru. 

W tym celu wprowadza sit:; z chwilą ogłosze
nia mobilizacji obowiązek odstąpienia Państwu na 
jego żądanie i za stosownem wynagrodzeniem na 
własność tych zwierząt podągowych i wozów, które 
zostaną w sposób, niniejszą ustawą przepisany, uzna· 
ne za potrzebne i zdatne dla wojska. 

flrt. 2. We wszystkich innych organizacją woj
skową przewidzianych wypadkach koniecznego zwięk
szenia liczebnego stanu armji upoważnia sie: Radę 
Ministrów do wprowadzenia obowiązku, wskazanego 
wart. 1. 

I\rt. 3. Obowiązek, . o którym mowa w artyku
łach poprzednich, ciąży na wszystkich właścicielach 
i posiadaczach zwierząt pociągowych i wozów z wy· 
jątkami, przewidzianemi niniejszą ustawą. 

Rrt. 4. Ustanie obowiązku, o którym mowa 
w artykułach 1 i 2, będzie zarządzone rozporządze
niem Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Spraw 
Wewnętrznych. 

Rrt. 5. Za zwierzęta pociągowe w rozumie
niu niniejszej ustawy uważać należy wszelkie zwie
rZE:ta, które w istniejących w Państwie stosunkach 
gospodarczych używane są do jazdy pod wierzch, 
w zaprzęgu lub jako juczne. 

Za wozy uważa się wszelkie lądowe środki prze· 
wozowe, poruszane siłą ludzką, zwierz~cą lub mo
torową, z wyjątkiem taboru kolejowego, wraz z przed
miotami, przeznaczonemi do ich utrzymania i użyt
kowania, nie wyłączając ~prz~ży. 

Rrt. 6. W czasie trwania obowiązku, o którym 
mowa wart. 1, wzbroniony jest wywóz zwierząt po
ciągowych i wozów poza granice Państwa bez ze
zwolenia właściwych władz państwowych. 

Tryb, VI jakim zezwolenia na wywóz będą udzie
lane, określi rozporządzenie wykonawcze do niniej
szej ustawy. 

Postanowienie ninIejsze nie przesądza w niczem 
sprawy obrotu wymienionemi przedmiotami z zagra
nicą w czasie, kiedy obowiązek, o którym mowa 
wart. 1 ł nie istnieje. 

.f\rt. 7. Obowiązkom, nałożonym niniejszą usta
wą, nie podlegają: 

1) Prezydent Rzeczypospolitej w odniesieniu do 
zwierząt pociągowych i wozów, objętych eta
tem; 

2) osoby, korzystające w myśl ~ prawa między
narodowego z prawa zakrajowości, w odnie

. sieni u do zwierząt pociągowych i wozów, 
służących do użytku osobistego lub urzędo
wego tych osób i ich orszaku. 

.f\rt. 8. Od obowiązkowego świadczenia na 
rzecz Państwa wolne są: 

a) konie, hodowane w stadninach państwowych; 
b) ogiery i klacze pełnej krwi angielskiej oraz 

ogiery i klacze innych ras fizjologicznie czy· 
stego pochodzenia, posiadające zaświadczenia, 
uznane przez Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr 
Państwowych; 

c) ogiery, licencjonowane i klacze zarejt!strowa
ne, posiadające zaświadczenia, uznane przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych; 

d) zwierzęta, pracujące w kopalniach stale pod 
ziemią; 

e) zwierz~ta pociągowe niżej 4 lat życia; 
f) klacze wysoko-źrebne i klacze ze źrebi~tami. 

Rrt. 9. Od obowiązkowego świadczenia na 
rzecz Państwa mogą być zwolnione ' te zwierzęta po
ciągowe i wozy, za których zwolnieniem przemawiać 
będzie ważny interes służby publicznej, gospodarki 
społecznej i rolnictwa, przedewszystkiem drobnego. 

Warunki zwalniania oraz tryb, w jakim orzecze
nia o zwolnieniu będą wydawane, określi rozporzlł
dzenie wykonawcze do ustawy niniejszej. 

Rrt. 10. Na obszarach działań wojennych, gdzie 
zachodzi uzasadniona obawa wyzyskania przez nie
przyjaciela zdatnych do służby , wojskowej zwierząt 
pociągowych i wozów, może być zarządzone przez 
władze wojskowe unieważnienie wszelkich na zasa
dzie niniejszej ustawy już udzielonych zwolnień od 
obowiązkowego świadczenia na rzecz Państwa. 

I\rt. 11. Do występowania wobec osób, wart. 3 
wymienionych, z żądaniem spełnienia ciążących na 
nich z mocy niniejszej ustawy obowiązków upoważ
nione są, z wyjątkiem wypadków, przewidzianych 
wart. lO, władze administracyjne. Do władz tych 
należy również nadzór nad należytem wykonaniem 
tych obowiązków, przyczem w razie potrzeby przy
sługuje im prawo żądania pomocy wojsktt w grani
cach przepisów o używaniu wojska do pomocy władz 
cywilnych w wypadkach wyjątkowych. 

Rrt. 12. Minister Spraw Wojskowych I Mini
ster Spraw Wewnętrznych mogą wydawać wszelkie 
zarządzenia potrzebne do utrzymania w ewidencji 
znajdujących się na obszarze Państwa zwierząt po
ciągowych i wozów. 
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Art. 13. W razie zarządzenia spisu zwierząt 
pociągowych obowiązane są osoby, wart. 3 wymie
nione, na wezwanie właściwych władz administra
cyjnych zgłosić we właściwym urzędzie gminnym 
(magistracie) wszystkie w ich posiadaniu znajdujące 
się zwierzęta pociągowe w czasie, przez władze te 
wskazanym. 

Wymienione wyżej osoby mogą być również 
wezwane do zgłaszania we właściwym urzędzie gmin
nym (magistracie) i w trybie, określić się mającym 
odnośnem rozporządzeniem, zmian, zaszłych od chwili 
ostatniego zgłoszenia w sŁanie posiadania zwie-
rząt' p@ciągowych. . , 

. Bliższe postanowienia o sposobie przeprowa-
dzenia spisu i zgłaszania zmian określą rozporządze
nia wykonawcze do niniejszej ustawy. 

Rrt. 14. W celu sprawdzenia zdatności zwie
rząt pociągowych dla potrzeb wojska może być w od
powiednich odstępach czasu w całe m Państwie lub 
w _ pewnych jego częściach, zarządzony przegląd 
tychże. 

W razie zarządzenia przeglądu osoby, wymie
nione wart. 3, obowiązane będą na wezwanie wła
ściwych władz administracyjnych przedstawić pOSia
dane przez siebie zwierzęta pociągowe w czasie 
( miejscu, przez władze te wskazanych do przeglądu. 

Przegląd dokonywany być ma przy uwzględnie
niu warunków gospodarczych i lokalnych powiatu 
możliwie w siedzibie każdego urzędu gminnego (ma
gistratu). 

Od obOWiązkowego dostawienia do przeglądu 
lwolnione są zwierzęta, wyszczególnione VI art. 8. 

W razie niewykonania obowiązku, ... o którym 
mowa w ustępie 2, oraz w wypadkach uzasadnionych 
wątpliwości co do istnienia warunków, zwalniających 
od przeglądu, może być zarządzone przymusowe 
dostawienie zwierząt pociągowych. 

Art. 15. Przeglądu, o którym mewa wart. 14, 
dokonywa komisja przeglądowa w składzie nast~
pl.ljącym : 

1) kierownik władzy administracyjnej 1 instancji, 
wzglE:dnie jego zastępca, jako przewodniczący; 

2) przedstawiciel władzy wojskowej; 
3) dwuch przedstawicieli samorządu powiatowe

go, a w ich miejsce w miastach, wyłączonych 
ze związku powiatowego, dwuch przedstawi
cieli samorządu miejskiego; 

4) wojskowy lekarz weterynarji lub w jego za
st~pstwie zaproszony przez wladzt'; wojskową 
cywilny lekarz weterynarji. ' 

Sprawę zdatności zwierząt pociągowych dla po
trzeb w0jska rozstrzyga wyłącznie przedstawiciel wła
dzy wojskowej, który za podstawę swego orzeczenia 
przyjąć winien opinję lekarza weterynarji. Pozostali 
członkowie komisji przeglądowej mają \V tym kie
runku tylko glos doradczy. 

Orzeczenie o zdatności nie może być odrębnie 
. zaskarżone, lecz tylko łącznie z decyzją komisji po
borowej o pobraniu odnośnego przedmiotu. 

Przy przeglądzie zwierząt pociągowych z po
szczególnych gmin winien być obecny naczelnik od
nośnej gminy, wz§lędnie wyznaczony przez niego 
zastępca, których informacje o zdatności zwierząt 

Nt 21 • . 
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. Skład komisji jest ten sam, jak komisji prze
glądowej. 

Jeźeli poborem są obje:te przedmioty, co do 
których nie ustalono z góry cennika, mają być do 
uczestniczenia przy poborze zaproszeni fachowi oce
niciele, wyznaczeni przez właściwą władz<:: samorzą
dową, a w razie braku tejże - przez władzę admi
nistracyjną. 

'. Postanowienia, określające szczegółowo zakres 
dzlałanl~ . i sposób urz<::dowania komisji poborowej, 
(!Iraz prawa i obowiązki jej członków i osób, w Jej 
czynnościach udziat biorących, określi rozporządze
nie wykonawcze przy zastosowaniu postanowień 
ust~pu 2 i 4 art. 15. 
'. ·.; JeŻeli pobór odbywa si<:: w okresie mQbilizacji, 
(}rt~zenie o konieczności pobrania odnośnego przed
miotu zastrzeżone jest decyzji przedstawiciela wła
d-zy wojskowej. 

f\rt. 20. Za odstąpione przy poborze Państwu 
na -własność .zwierz<::ta pociągowe i wozy otrzymują 
właś(:iciele, względnie posiadacze tychże, bezzwłocz
nie Wynagrodzenie w gotówce w wysokości, okre
ślonej przez komisję poborową. Tylko w wypadkach 
wyjątkowej niemożności zapłacenia gotówką wyda
wane być mogą asygnaty do właściwej kasy skarbo
w.e}, których realizacja dokonana być winna najda
lej do 4 tygodni, licząc od dnia wystawienia asy
gnaty. 

W razie niedotrzymania tego terminu, z winy 
władz rządowych, podstaw~ wypłaty będzie na żąda
nie świadczącego stanowić nie wynagrodzenie, wy
mienione w asygnacie, lecz cena targowa w dniu 
realizacji asygnaty. Decyzje w tym wypadku wyda
je władza administracyjna I instancji w porozumieniu 
z właściwą władzą wojskową. 

Wysokość wynagrodzenia, VI myśl ustępu pierw
szego, określa komisja na podstawie cennika, wyda
ne'go przez Ministra Spraw Wojskowych w porozu
mieniu z Ministrem Skarbu, Ministrem Rolnictwa 
i 'Dóbr Państwowych, względnie z innymi ministra
mi-; właściwymi dla odnośnego przedmiotu świad-
czenia. . , 

. . W '!Vypadkach, gdy cho zi o przedmioty, nie 
obj~te cennikiem, wysokość wynagrodzenia oznacza 
komisja poborowa na podstawie orzeczenia oceni
cieIi. 

Wysokość cen, ustalonych tak przez ocenicieli, 
jak również przez cenniki, winna odpowiadać ce
no'm targowym, 

f\rt. 21. W celu sprawdzenia sprawności przy
gotowań mobilizacyjnych może być zarządzony pO-o 
bór próbny zwierząt pociągowych i wozów. 

Pobór próbny ogranicza się do czynności, wy
mienionych wart. 18, przy zastosowaniu postano
wień art. 26 niniejszej ustawy. 

. Po przedstawieniu zwierząt pociągowych i ' wo
zó.w . komisji poborowej przedmioty te winny być 
niezwłocznie zwolnione. 

f\rt. 22. Osoby, wart. 3 wymienione, nie mo
gą być zmuszone do wypełnienia obowiązków świad
czenia, jeżeli przy poborze nie otrzymały wynagro
die-rila w . gotówce, względnie asygnaty do kasy 

-;skarbowej. 

Rrt. 23. Pretensje do Skarbu Pa,'stwa z tytu
łu dopełnienia obowiązku, z art. 1 I 2 wynikającego. 
winny być, pod rygorem ich utraty, zgłoszone najda
lej w ciągu 6-ciu miesięcy od dnia ustania tego 
obowiązku. 

Rrt. 24. Osobom, które wskutek de~yzjl ko
misji poborowych lub decyzji władzy I instancji (art. 
20 ust. 2) czują się pokrzywdzone, przysługuje pra
wo wniesienia zażalenia do właściwej władzy admi
nistracyjnej II instancji w terminie miesi~cznym od 
dnia zaistnienia pokrzywdzenia, względnie od dnia 
doręczenia pisemnej decyzji. Zażalenie winno być 
wniesione za pośrednictwem właściwej władzy admi
nistracyjnej I instancji. Wniesienie zażalenia nie ma 
skutku odraczającego. 

Rozstrzygnie:cie władzy administracyjnej Ił in
stancji winno nastąpić najdalej do 4 tygodni od dnia, 
w którym zażalenie do władzy tej wpłynęło. Rozpo
rządzen ie wykonawcze określi wypadki, w których 
rozstrzygnięcie władzy administracyjnej II instancji 
winno nastąpić w porozumieniu z władzami wojsko-
wemi. , 

Rozstrzygnięcie władzy administracyJnej II in~ 
stancji jest ostateczne. 

f\rt. 25. Przepis art. 24 nie ma zastosowania 
do roszczeń z tytułu niedostatecznej wysokości wy
nagrodzenia, przyznanego przez I komisję poborową 
za odstąpione Państwu przedmioty; pretensje z tego 
tytułu winny być wnoszone na drogę sądową. 

Rrt. 26. Osoby, wart. 3 wymienione, ponoszą: 
1) koszty i ryzyko, połączo.le z dostawieniem 

zwierząt pociągowych i wozów, oraz z ich 
utrzymaniem do chwili przedstawienia tychże 
komisjom przeglądowym lub poborowym, tu
dzież koszty i ryzyko w drodze powrotnej 
od chwili zwolnieńia tych przedmiotów z prze
glądu, względnie poboru; 

2) takież koszty i ryzyko w przewidzianych wart. 
14 i 18 wypadkach przymusowego dostawie-
nia do przeglądu lub poboru, o ile stwier
dzony zostanie brak przyczyn, zwalniających , 
od obowiązku przedstawienia do przeglądu 
lub poboru; 

3) koszty, poł~czone z przeprowadzeniem nie
zbędnych dochodzeń wskutek wniesienia za
żaleń; o których mowa wart. 24, o ile zaża-
lenie okaże się bezzasadne. . 

Gminy zobowiązane są dostarczyć bezpłatnie 
lokalu i placu, pGtrzebnych do przeprowadzenia prze
glądu, względnie poboru. 

Wszelkie inne z zastosowania niniejszej ustawy 
wynikające koszty ebciążają Skarb Państwa, z wy
jątkiem kosztów podróży i djet funkcjonarjuszy ciał 
sąmorządowych, które pokryte być mają z budżetu 
ciał samorządowych. ' 

f\rt, 27. Wszelkie akta, dowody i cała kore
spondencja, wynikająca z wykonania obowiązków, 

'niniejszą ustawą nałQżonych, wolne są od opłat stem
plowych. 

l\rt. 28. Osoby, uchylające si~ od spełnienia ' 
obowiązków, niniejszą ustawą przewidzianych, lub 
podające przy zarządzonym w myśl art. 13 spisie 
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niezgodne ze stanem rzeczywistym szczegóły, będą 
karane w drodze administracyjnej grzywną do wyso
kości wartości odnośnego przedmiotu świadczenia 
lub aresztem do 6 miesięcy; w wypadkach szcze
gólnie ciężkich uchybień mogą być zastosowane 
obie kary. 

W wypadkach przekroczenIa art. 17 niniejszej 
ustawy można obok wymienionych kar orzec także 
konfiskatę przedmiotów, obowiązkowemu odstąpieniu 
na rzecz Państwa podlegających. 

Przeciwko orzeczeniom karnym władz admini~ 
stracyjnych I instancji przysługuje ukaranemu w ter
minie lii-dniowym od dnia dor~czenia pisemnego 
orzeczenia prawo odwołania się do właściwego urzę
du wojewódzkiego, którego decyzja jest w toku in
stancji administracyjnych ostateczna. f\ż do wyda
nia szczegółowych w tym względzie przepisów, można 
cd orzeczeń karnych władz administracyjnych, zapa
dłych w 11 instancji, odwołać sit: w ciągu dni 7 od 
dnia dor~czenia pisemnego orzeczenia do sądu okrę
gowego, w którego obrębie ma siedzibę władza ad
ministracyjna I instancji. Sąd rozstrzyga prawomo
cnie przy odpowiedniem zastosowaniu przepisów 
o odwołaniu się od orzeczeń sądów pokoju (powia
towych), nie może wszakże uchylić orzeczenia wła- . 
dzy administracyjnej z przekazaniem sprawy do po
nownego zbadania i wydania orzeczenia. 

Odwołanie do sądu nie wstrzymuje wykonania 
kc:ry z wyjątkiem kary pozbawienia wolności. 

O wykgnan !u kary pozbawienia wolności wła
dza administracyjna zwraca się do właściwego sądu 

pokoju (powiatowego) miejsca pobytu skazanego, 
przesyłając w tym celu sądowi akta sprawy. 

Rrt. 29. Wykonanie niniejszej ustawy powie
rza się Ministrowi Spraw Wojskowych w porozumie
niu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, oraz z innymi 
zainteresowanymi Ministrami, zaś na obszarze b. dziel
nicy pruskiej również w porozumieniu z Ministrem 
tejże dzielnicy. 

Rrt. 30. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem .jej ogłoszenia. • 

Równocześnie tracą moc obowiązującą wszystkie 
w tym przedmiocie dotychczas obowiązujące ustawy 
i rozporządzenia. 

Ustawa niniejsza nie narusza w nkzem obo· 
wiązków odnośnie dostarczania podwód, wynikają-. 
cyc h z ustawy o osobistych świadczenia wojennych 
z dnia 25 lipca 1919 r. (Dz. U. R. P. N~ 67, poz. 401). 

Jv\arszałek: 
Trąmpczyński 

Prezydent Ministrów: 
Antoni Ponikowski 

Minister Spraw Wojskowych: 
Sosnkowskl 

Minister Spraw Wewnętrznych: 
Kamiński 

Minister b. Dzielnicy Pruskiej: 
Wybicki 

167. 

Oświadczenie rządowe 

z dnia 24 stycznia 1922 r. 

\V przedmiocie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do mi~dzynarodowego porozumienia, 
dotyczącego zwalczania obiegu wydawnictw pornograficznych, podpisanego w Paryżu d. 4 maja 

1910 roku. 
ł 

. Podaje SiE; niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu art. 19 ano I Trakt1:tu mie:dzy Państwami 
Sprzymierzonemi i Stowar zyszonemi a Polską, podpisanego w Wersalu dn. 28/ czerwca 1919 r., a r3tyfjko~ 
wanego przez Polske: dn. 1 września 1919 r. zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 1919 r. (Dz. U. R. P. 
Z r. 1920 N2 110, poz. 720) Rząd Polski zgłosił w dniu 12 stycznia 1921 r. swe przystąpi enie do Porozu
mie nia, dotyczącego zwalczania obiegu wydawnictw pcrnograficznych, podpisanego w Paryżu dnia 4 maja 
1910 roku, o treści następującej: 

Porozumienie 
dotyczące zwalczania obiegu wydawnictw 

pornograficznych. 

Rządy Mocarstw niżej wymienionych, jednako
WG pragnące ułatwić. w granicach swych odnośnych 
ustawodawstw, wymianę wzajemną wiadomości ce
lem śledzeni a i karania przestępstw, dotyczących 
wydawnictw pornograficznych, postanowiły zawrzeć 
w tym celu Porozumienie, w następstwie czego wy
znaczy/y swych Pełnomocników, którzy zebrali się 
na Konferencji VI Paryżu, odbytej w dniach od 
19 kwietnia do 4 maja 1910 r. i zgodzili się na na
st~pujące postanowienia: 

l\rrangement 
relatif a la repression de la circulation des 

publrcations obsctmes. 

Les GouvernemenŁs des Puissances -designees 
ci-apres, egalement desireux de faciliter, dans la 
mesure de leurs legislations respectives, la com mu
nication mutuelle de renseignemenis en vue de la 
recherche et de la repression des delits relatifs aux: 
PublicCltions obscenes, ant resolu de condure un, 
ł1rrangement a cet effet et ont, en consequence. 
designe leurs PlenipotenŁiaires qui se sont reunis 
en Conference, ił Paris, du 18 avril au 4 mai · 1910 
et sont convenus des dispositions suivantes: e 


